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ВСТУП 

Програму нормативної навчальної дисципліни “Управління інформаційними системами 

у сфері охорони здоров’я” розроблено відповідно до змісту освітньої програми – «Публічне 

управління та адміністрування у галузі охорони здоров’я» для другого ступеню вищої освіти, 

галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування, спеціальності 281 Публічне управління 

та адміністрування. 

Програма є авторською. Зміст програми визначено з урахуванням досвіду науково-

педагогічної діяльності лектора, а також наукових і методичних праць, в яких викладено 

результати багаторічних наукових пошуків автора з використання інформаційних технологій.  

У процесі викладання модулів компоненту освітньої програми доцільним є опора на такі 

дидактичні принципи: системності, цілісності та безперервності досягнення програмних 

результатів; прогностичності для формування програмних кoмпетентнoстей здобувача ступеню 

магістра; узгодженості мети, завдань, форм організації аудиторної і самостійної робити здобувачів 

ВО; диференціації та індивідуалізації видів завдань і методів навчання; професійної спрямованості 

змісту; суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладача і студентів на діалогічних засадах для набуття досвіду 

комунікативної поведінки; умотивованості здобувачів на безперервне навчання.  

Зміст та характер завдань, що застосовуються в процесі опанування змістових модулів,  

здебільшого мають навчальнo-дoслідницьку та професійну спрямованість, сприяють розвиткові 

творчого, критичного мислення здобувачів вищої освіти, умінь організовувати конструктивну 

комунікацію.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є інформаційні технології, їх використання 

в сфері охорони здоров’я. 

Міждисциплінарні зв’язки: теорія і практика державного управління в сфері охорони 

здоров’я; менеджмент організацій в охороні здоров’я; державна політика і державне регулювання 

сферою охорони здоров’я; ділова українська мова; методологія та методика наукових 

досліджень; іноземна мова професійного спілкування. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

ЗМ 1. Аналіз інформаційних систем в сфері охорони здоров’я.  

ЗМ 2. Електронна система охорони здоров’я eHealth. 

ЗМ 3. Геоінформаційне забезпечення державного управління охороною здоров’я 

 
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників Характеристика дисципліни за 

формою навчання 

заочна 

Статус дисципліни нормативна 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг: кредитів \ годин 90\3 

Курс 1 \2 

Семестр 2\3 

Кількість змістовних модулів 3 

Обсяг кредитів 3 

Обсяг годин, в тому числі 90 

Аудиторні 36 

Семестровий контроль за змістовними модулями 

Самостійна робота 54 

Форма контролю залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

      1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни “Управління інформаційними системами 

у сфері охорони здоров’я” є формування у здобувачів вищої освіти сучасного мислення та 

спеціальних знань щодо сучасних інформаційних систем і технологій, а також практичних 

навичок раціонального використання технологій в своїй діяльності і оцінки ефективності їх 

функціонування. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є :  

• Формування загальних і професійних компетентностей у здобувача ступеню магістра, що 

свідчать про його здатність обирати, ефективно використовувати інформаційні технології; 

• досягнення програмних результатів, за якими оцінюють рівень успішність оволодіння 

змістом компоненту освітньої програми; 

• розширення гнучких навичок у випускника освітньої програми (комунікації, розв’язання 

проблеми, критичного мислення, забезпечення управлінських процесів із використанням 

сучасних інформаційних ресурсів та технологій). 
 

 

3. Результати навчання за дисципліною згідно з вимогами освітньо-професійної програми 

Набуті здатності (компетентності) : 

• Здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним; до 

безперервного професійного розвитку фахівця у галузі публічного управління та адміністрування  

(ЗК-1).   

• Здатність адаптуватися до змінних умов управлінської діяльності, генерувати нові ідеї й 

нестандартні підходи до їх реалізації, розробляти та управляти проєктами (ЗК-2). 

• Здатність фахово аналізувати інформацію, ефективно використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології для прийняття обґрунтованих рішень (ЗК-3). 

• Здатність управляти різнобічною комунікацією, ефективного самоменеджменту та 

саморозвитку (ЗК-6). 

• Здатність організувати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із 

використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій, розробляти заходи щодо 

впровадження електронного урядування (Е-медицини) у закладі охорони здоров’я (ФК -6). 

• Здатність здійснювати дослідницьку діяльність у сфері публічного управління та 

адміністрування з використанням різних джерел інформації і інформаційних систем  (ФК-9) 

 

Здобувачі повинні  знати та розуміти: 

• сенс та призначення основних інформаційних систем в сфері охорони здоров’я;  

• призначення та напрямки раціонального та ефективного застосування сучасних 

інформаційних, комунікаційних та цифрових технологій; 

• призначення та можливості електронної системи охорони здоров’я eHealth;  

• термінологічний апарат навчальної дисципліни: інформаційна система, медична 

інформаційна система, геоінформаційна система, охорона здоров’я, публічне управління, 

комунікація, база даних;  

• види інформаційних джерел для вирішення професійних задач;  

Уміти : 

• представляти органи публічного управління на регіональному й муніципальному рівнях; 

• організувати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із 

використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій; 

• презентувати для широкого загалу результати практичної діяльності закладу охорони 

здоров'я; 

• використовувати сучасні інформаційні, комунікаційні та цифрові технології; 

•  розв’язувати задачі публічного управління та адміністрування у сфері охорони здоров’я; 
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• використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного 

управління та адміністрування охороною здоров’я, зокрема базу даних eHealth Україна; 

• забезпечувати комунікацію з суб’єктами комунікативного простору. 

 

Забезпечувати наступні програмні результати навчання: 

ПРН 12 Уміти представляти органи публічного управління на регіональному й 

муніципальному рівнях та презентувати для широкого загалу результати діяльності закладу 

охорони здоров'я, використовуючи сучасні інформаційні, комунікаційні та цифрові технології. 

ПРН 15  Уміти використовувати сучасні інформаційні, комунікаційні та цифрові 

технології, електронну систему охорони здоров’я eHealth для розв’язання складних задач 

публічного управління та адміністрування у сфері охорони здоров’я. 

ПРН 17 Здатність здійснювати ефективну комунікацію з різними суб'єктами 

комунікативного простору на засадах соціальної відповідальності. 

 

Основні поняття: інформаційна система, медична інформаційна система, 

геоінформаційна система, охорона здоров’я, публічне управління, комунікація, база даних. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви модулів і тем 
у
сь

о
го

 

Розподіл годин між видами робіт 
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л
ек

ц
ії
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и
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і 
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С
ам
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р
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б
о
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Змістовий модуль 1 Аналіз інформаційних систем в сфері охорони здоров’я 

Тема 1. Передумови впровадження інформаційних 

технологій та систем у сферу діяльності системи 

охорони здоров'я 

13 2 2 2 2 5 

Тема 2. Впровадження інформаційних систем у 

сферу діяльності системи охорони здоров'я 

13 2 2 2 2 5 

Разом модуль 1 26 4 4 4 4 10 

Змістовий модуль 2. Електронна система охорони здоров’я  

Тема 3. Медична документація України як складова 

галузевих інформаційних ресурсів 

9 2   2 5 

Тема 4. Дослідження електронної охорони здоров’я 

та рецептури в світі 

11 2  2 2 5 

Тема 5. Розвиток eHealth в контексті трансформації 

системи охорони здоров'я України 

11 2  2 2 5 

Разом модуль 2 31 6  4 6 15 

Змістовий модуль 3. Геоінформаційне забезпечення державного управління охороною 

здоров’я 

Тема 6.  Міжнародний досвід організації 

інформаційного забезпечення сфери охорони 

здоров’я 

15 4 2 2 2 5 

Тема 7. Формування геоінформаційного простору 

охорони здоров’я для прийняття управлінських 

рішень 

18 2 2 2 2 10 

Разом модуль 3 33 6 4 4 4 15 

Разом 90 16 8 12 14 40 



6 

 

 

5. ПРОГРАМА. ОСНОВНИЙ КОНТЕНТ 

 

Змістовий модуль 1. Аналіз інформаційних систем в сфері охорони здоров’я 

Передумови впровадження інформаційних технологій та систем у сферу діяльності 

системи охорони здоров'я. Сучасний стан впровадження медичних інформаційних систем в 

Україні та за кордоном. Оптимізація організаційно-управлінського та інформаційно-технічного 

забезпечення системи охорони здоров'я. Актуальні проблеми впровадження медичних 

інформаційних систем та шляхи їх подолання.  

Впровадження інформаційних систем у сферу діяльності системи охорони здоров'я. 

Медичні інформаційні системи. Інформаційні системи в управлінні медичною галуззю. 

Діагностично-лікувальні інформаційні системи. Реінжиніринг бізнес-процесів медичного 

закладу. 

 

Змістовий модуль 2. Електронна система охорони здоров’я  

Медична документація України як складова галузевих інформаційних ресурсів. 

Класифікація медичної документації. Використання засобів інформатизації системи документно-

інформаційних ресурсів медичної галузі 

Дослідження електронної охорони здоров’я та рецептури в світі: основні перспективи та 

напрямки впровадження в Україні. Характеристика основних складових МІС на рівні закладу 

охорони здоров’я 

Розвиток eHealth в контексті трансформації системи охорони здоров'я України 

 

 

Змістовий модуль 3. Геоінформаційне забезпечення державного управління 

охороною здоров’я 

Міжнародний досвід організації інформаційного забезпечення сфери охорони здоров’я. 

Організаційний механізм геоінформаційного забезпечення. Правовий механізм 

геоінформаційного забезпечення. Механізми захисту персональних даних у практиці державного 

управління охороною здоров’я. Формування геоінформаційного простору охорони здоров’я для 

прийняття управлінських рішень 

 

6. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень слухачів.  

Оцінювання діяльності проводиться відповідно до структури процесу навчання. 

Враховуються результати тематичного (за модулями) і підсумкового контролю для оцінювання 

результатів опанування модулями і співвіднесення їх з програмними результатами.  

Загальна схема оцінювання наводиться у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Загальна схема оцінювання навчальних досягнень слухачів 

Вид контролю Розподіл кількості балів Загалом 

Тематичний 

(проміжний) 

За змістовими модулями 100 балів 

20 40 40 

Підсумковий Тестування  - 100 балів 100 балів 

 
Проміжний тематичний контроль проводиться з використанням хмарних технологій 

(Google Форми) за трьома модулями з метою встановлення відповідності результатам 

опанування тематичними модулями програми.  

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії й оцінювання. 

Завдання для самостійної роботи і оцінювання їх виконання розміщено на навчальній 
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платформі Google Клас. 

 

Основні тематичні площини завдань для самостійної роботи здобувачів ступеню магістра: 

Змістовий модуль 1. Аналіз інформаційних систем в сфері охорони здоров’я 

Інформаційні технології в медицині. 

Медичні інформаційні системи. Інформаційні системи в управлінні медичною галуззю.  

Комунікаційні технології 

 

Змістовий модуль 2. Електронна система охорони здоров’я  

Медична документація України як складова галузевих інформаційних ресурсів.  

Характеристика основних складових МІС на рівні закладу охорони здоров’я 

 

Змістовий модуль 3. Геоінформаційне забезпечення державного управління 

охороною здоров’я 

Організаційний механізм геоінформаційного забезпечення. Правовий механізм 

геоінформаційного забезпечення.  

Механізми захисту персональних даних у практиці державного управління охороною 

здоров’я.  

Формування геоінформаційного простору охорони здоров’я для прийняття управлінських 

рішень 

 
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.  

Форми проведення модульного контролю і критерії оцінювання подано у таблиці 2. 

Таблиця 2 

Форми проведення модульного контролю і критерії оцінювання 
Змістовий модуль Форма 

проведення 

модульного 

контролю 

Кількісні критерії 

оцінювання 

Якісні критерії оцінювання 

Аналіз 

інформаційних 

систем в сфері 

охорони здоров’я 

МКР 1 

Тест 

 

20 балів – 

тестові питання 

 (1 бал за кожну 

правильну 

відповідь) 

 

Електронна 

система охорони 

здоров’я  

МКР 2 

Тест 

 

Відповіді на 

контрольні 

питання 

20 балів – 

тестові питання 

(1 бал за кожну 

правильну 

відповідь) 

 

20 балів – 

відповіді на 

питання 

Оцінюється правильність і повнота 

відповіді, аргументованість авторської 

точки зору.  

3 бали – відповідь правильна, повна, 

аргументована. Здобувач  висловив 

особливу точку зору або навів приклади, 

які аргументують його відповідь (точку 

зору, висновки).   

2 бали – відповідь правильна, але не повна. 

1 бал – відповідь в цілому правильна, але 

не повна, не аргументована. 0 балів – 

відповідь відсутня або неправильна.     

Геоінформаційне 

забезпечення 

державного 

управління 

охороною 

здоров’я  

МКР 3 

Тест 

 

Відповіді на 

контрольні 

питання 

20 балів – 

тестові питання 

(1 бал за кожну 

правильну 

відповідь) 

 

20 балів – 

Оцінюється правильність і повнота 

відповіді, аргументованість авторської 

точки зору.  

3 бали – відповідь правильна, повна, 

аргументована. Здобувач  висловив 

особливу точку зору або навів приклади, 

які аргументують його відповідь.   
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відповіді на 

питання 

2 бали – відповідь правильна, але не повна. 

1 – бал відповідь в цілому правильна, але 

не повна, не аргументована. 0 балів – 

відповідь відсутня або неправильна.     

 

6.4. Форми проведення підсумкового контролю  

Підсумковий тестовий контроль здійснюється за допомогою індивідуальних наборів 

тестів формату А  «Обрати правильний варіант відповіді» та формату Б «завершити речення, 

аргументуючи точку зору (на пропоновану ситуацію, варіант відповіді)».  

 Блок А. Пропонується 25 типових завдань, за кожну правильну відповідь нараховується 1 

бал.  

                                                                                         Таблиця 3 

  
А понад 90%  правильних відповідей 

В 85-90% правильних відповідей 

С 75 -84% правильних відповідей 

D 68-74% правильних відповідей 

Е 60-67% правильних відповідей 

   FX 31-59% правильних відповідей 

 
6.5. Орієнтовний перелік питань для підсумкового контролю (тесту) 

 

• Основні поняття та визначення інформаційних систем і технологій.  

• Концептуально-технологічні та організаційно-методичні основи створення 

інформаційних систем.   

• Інформаційні технології, засновані на хмарних технологіях. 

• Використання мобільних додатків в професійній діяльності.   

• Комунікаційні технології.   

• Медичні інформаційні системи.  

• Інформаційні системи в управлінні медичною галуззю.  

• Медична документація України.  

• Використання засобів інформатизації системи документно-інформаційних ресурсів 

медичної галузі. 

• Організація інформаційного забезпечення сфери охорони здоров’я.  

• Організаційний механізм геоінформаційного забезпечення.  

• Правовий механізм геоінформаційного забезпечення.  

• Механізми захисту персональних даних у практиці державного управління охороною 

здоров’я.  

• Формування геоінформаційного простору охорони здоров’я для прийняття управлінських 

рішень 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

Отриманий результат у 200-бальній шкалі конвертується у традиційну  чотиирьохбальну 

систему та систему ECTS за наступною таблицею: 

 

Оцінка у 200-бальній системі Оцінка у традиційній шкалі Оцінка в системі ECTS 

180-200 Зараховано А 

164-179 Зараховано B 

150-163 C 

135-149 Зараховано D 
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120-134 E 

< 120 Не зараховано FX 

 

 

7 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТКА ДИСЦИПЛІНИ  

 

Основні види навчальних занять: мультимедійні лекції; практичні, семінарські заняття 

(семінар-колоквіум, семінар-конференція, семінар-практикум), вебінари, веб-консультації у 

міжсесійний період.  

Основні методи навчання: наочні методи (ілюстрації, демонстрації); практичні (робота з 

комп’ютерними програмами, пошук, аналіз, обробка даних). 

 

Тематичний план лекцій   
№ 

лекції 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Передумови впровадження інформаційних технологій та систем у сферу 

діяльності системи охорони здоров'я. Сучасний стан впровадження медичних 

інформаційних систем в Україні та за кордоном. Оптимізація організаційно-

управлінського та інформаційно-технічного забезпечення системи охорони 

здоров'я. Актуальні проблеми впровадження медичних інформаційних 

систем та шляхи їх подолання. 

2 

2. Впровадження інформаційних систем у сферу діяльності системи охорони 

здоров'я. Медичні інформаційні системи. Інформаційні системи в управлінні 

медичною галуззю. Діагностично-лікувальні інформаційні системи. 

Реінжиніринг бізнес-процесів медичного закладу.. 

2 

3. Медична документація України як складова галузевих інформаційних 

ресурсів. Класифікація медичної документації. Використання засобів 

інформатизації системи документно-інформаційних ресурсів медичної галузі 

2 

4. Дослідження електронної охорони здоров’я та рецептури в світі: основні 

перспективи та напрямки впровадження в Україні. Характеристика основних 

складових МІС на рівні закладу охорони здоров’я 

2 

5. Розвиток eHealth в контексті трансформації системи охорони здоров'я 

України 

2 

6. Міжнародний досвід організації інформаційного забезпечення сфери 

охорони здоров’я. Організаційний механізм геоінформаційного 

забезпечення. Правовий механізм геоінформаційного забезпечення. 

Механізми захисту персональних даних у практиці державного управління 

охороною здоров’я. 

4 

7. Формування геоінформаційного простору охорони здоров’я для прийняття 

управлінських рішень 

 

 Всього 16 

 

 

Тематичний план семінарських і практичних занять 

№ 

заняття 

Назва теми Кількіст

ь 

годин 

1 ІТ в медицині 2 

2 Інформаційні системи в управлінні медичною галуззю. 2 

3 Комунікаційні технології. Хмарні рішення. Практикум 1 2 

4 Використання мобільних додатків в професійній діяльності Практикум 2 2 
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3 Медична документація України як складова галузевих інформаційних 

ресурсів. Практикум 3 

2 

5 Використання електронних систем в галузі охорони здоров’я Практикум 4 2 

5 Захист персональних даних. Робота з базами даних Практикум 5.  2 

6 Ознайомлення з геоінформаційними технологіями. Практикум 6 2 

7 Геоінформаційні технології 2 

8 Прийняття рішень з геоінформаційними технологіями 2 

 Всього 20 
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Інформаційні ресурси 

• Навчальна платформа  Google Клас, на якій розміщено авторські матеріали  

1. Авторські мультимедійні лекції. 2. Методичні рекомендації для проведення семінарсько-

практичних занять. 3. Тести для поточного і підсумкового контролю знань.  
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